
थप जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस:् coronavirus.ohio.gov  

COVID-19  
 

COVID-19 सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री 
COVID-19 का िविवध खोपह�ले कसरी काम गछर्न ्भन्ने कुरा बुझ्नुहोस ्

COVID-19 को खोपले कसैलाई िबरामी नबनाइकन COVID-19 लगाउने SARS-CoV-2 भाइरसिव�द्ध प्रितरोधात्मक �मता िवकास गनर्मा मद्दत गछर् । यी खोपह�लाई 
अमे�रकामा आपत्कालीन �पमा प्रयोग गनेर् गरी अनुमोदन ग�रएको छ र योग्य ओहायोवासीह�ले यी खोपह� लगाउन पाउँछन् । COVID-19 का िविवध खोपह�ले कसरी काम गछर्न् ? 
यी खोपह� कसरी समान छन् ? यी खोपह� कसरी िभन्न छन् ? के यी खोपह� सुरि�त र प्रभावकारी छन् ? खोपको बारेमा थाहा पाउनुपनेर् कुराह� तल िदइएका छन् । 

 
COVID-19 खोपह�: संि�� तथ्यह� 

 

 Pfizer-BioNTech Moderna Johnson & Johnson 
(Janssen) 

अनमुोिदत िमित िडसेम्बर 11, 2020 िडसेम्बर 18, 2020 फेबु्रअरी. 27, 2021 
खोपको प्रकार म्यासेन्जर RNA (mRNA) म्यासेन्जर RNA (mRNA)  भाइरल भेक्टर 

डोज दईु डोज, 21 िदनको फरकमा दईु डोज, 28 िदनको फरकमा एक डोज 
उमेर 16 वषर् र सोभन्दा मािथका 18 वषर् र सोभन्दा मािथका 18 वषर् र सोभन्दा मािथका 

िक्लिनकल परी�णबाट प्रा� 
प्रभावका�रतासम्बन्धी डटेा 

दईुवटा डोज लगाउने मािनसह�मा प्रयोगशालामा 
पुि� भएको COVID-19 रोग िनको पानर् 
95% प्रभावकारी । 

दईुवटा डोज लगाउने मािनसह�मा प्रयोगशालामा 
पुि� भएको COVID-19 रोग िनको पानर् 
94% प्रभावकारी । 

अस्पताल भनार् ह�नुपनेर् अवस्था र मतृ्युबाट पूणर् 
सुर�ा, गम्भीर खालको COVID-19 बाट 
बचाउन 85% प्रभािवत, अमे�रकामा मध्यम तथा 
गम्भीर खालको COVID-19 बचाउने कायर्मा 
72% (समग्रमा 66%) प्रभावकारी । 

साइड इफेक्टह� खोप लगाएको ठाउँमा दखु्ने, थकाइ लाग्ने, 
टाउको दखु्ने, मांसपेशी दखु्ने, जोनीर् दखु्ने, ज्वरो 
आउने । साइड इफेक्टह� दोस्रो डोज लगाएपिछ 
अझ बढी देिखने गछर्न् । 
गम्भीर िकिसमका एलजीर्ह� (एनािफलेिक्सस) 
िवरल ैमात्र देिखन्छन् । 

खोप लगाएको ठाउँमा दखु्ने, थकाइ लाग्ने, 
टाउको दखु्ने, मांसपेशी दखु्ने, जोनीर् दखु्ने, ज्वरो 
आउने । साइड इफेक्टह� दोस्रो डोज लगाएपिछ 
अझ बढी देिखने गछर्न् । 
गम्भीर िकिसमका एलजीर्ह� (एनािफलेिक्सस) 
िवरल ैमात्र देिखन्छन् । 

खोप लगाएको ठाउँमा दखु्ने, थकाइ लाग्ने, टाउको 
दखु्ने, मांसपेशी दखु्ने । 
वाकवाक� लाग्ने र ज्वरो आउने कमै ह�न्छन् । यो 
खोपबाट एनािफलेिक्सस प्रितिक्रया आएको छैन । 

जानकारीमूलक सामग्रीह� Pfizer-BioNTech को EUA सम्बन्धी 
जानकारीमूलक सामग्री 

Moderna को EUA सम्बन्धी 
जानकारीमूलक सामग्री 

Janssen को EUA सम्बन्धी जानकारीमूलक 
सामग्री 

 
ओहायोमा खोपह� कसरी िवतरण ग�रनेछ ? 

अिहल ेपयार्� मात्रामा खोपको आपूितर् ह�न सिकरहेको छैन । त्यसैल,े COVID-19 को खोप लगाउन चाहने मािनसह� आफूले चाहेको कम्पनीको खोप लगाउन पाउने 
अवस्था छैन । 

 
खोप लगाउन चाहनेह�ले सम्बिन्धत खोप स्थल वा िक्लिनकमा उपलब्ध खोप लगाउनुपनेर्छ । तपाईलंे जितसक्दो चाँडो र जुन खोप उपलब्ध छ त्यही खोप 
लगाउनुभयो भने तपाई ंCOVID-19 बाट बच्न सक्नुह�न्छ । 

 
COVID-19 का उपलब्ध तीनवटै खोपह� सुरि�त र प्रभावकारी रहेको भनेर प्रमािणत ग�रएका छन् । यी खोपह�ले COVID-19 बाट गम्भीर रोग लाग्न, 
अस्पताल भनार् ह�ने अवस्था र मृत्यु ह�नबाट बचाउने कुराह� प्रमािणत भएको छ । 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-sheet-recipients.pdf
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
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िविभन्न प्रकारका खोपह� 
खोपह� मात्र यस्तो उपाय हो जसले हामीलाई COVID-19 बाट सिृजत ह�न ेरोगबाट बचाउँछन् । खोपले प्रितरोधात्मक प्रितिक्रया गछर् । यही प्रितिक्रयाको आधारमा तपाईकंो 
शरीरल ेभिवष्यमा भाइरससँग कसरी लड्न भनेर याद गछर् । 

 
अमे�रक� COVID-19 खोपह�ले एकै त�रकाले काम गदैर्नन् तर यी सबै खोपह�मा SARS-CoV-2 को हािनरिहत सतही प्रोिटन वा भाइरस समावेश ह�न्छ र यो 
प्रोिटनले COVID-19 लाई प्रितरोधी �मता िनमार्ण गनर् लगाउँछ । 

 
सो सतही प्रोिटन (वा स्पाइक प्रोिटन) ले भाइरसलाई कोषमा टाँिसन्छ जसले गदार् भाइरस ती कोषह�मा प्रवेश गनर् पाउँछन् । यो स्पाइक प्रोिटन आफैमा जोिखमरिहत ह�न्छ । 
शरीरलाई भिवष्यमा यस्तो प्रोिटन वा भाइरस पिहचान गनर् र सो भाइरससँग लड्न िसकाउन खोपमा यो प्रोिटनको प्रयोग ह�न्छ । 

 
म्यासेन्जर RNA (mRNA) खोपह� 

म्यासेन्जर RNA (mRNA) खोपह�ले mRNA भिनने जेनेिटक त�वको प्रयोग गरी कोषमा जेनेिटक कोड पठाउँछन् र SARS-CoV-2 भाइरसको सतही वा स्पाइक प्रोिटन 
बनाउँछन् । mRNA िनदेर्शनह�बाट बनेका प्रोिटनह�ल ेप्रितरोधात्मक प्रणाली सिक्रय पाछर्न् । हाम्रो प्रितरोधात्मक प्रणालील ेउ� प्रोिटनलाई दशु्मनको �पमा िलन्छ र त्यससँग 
लड्न एिन्टबडी बनाउँछ । प�रणामस्व�प, शरीरल ेभिवष्यमा ह�न ेसङ्क्रमणिव�द्ध कसरी लड्न ेभनेर िसक्छ । 

 
यो खोप प्रणालीलाई Pfizer-BioNTech र Moderna दवु ैखोपह�मा प्रयोग ग�रएको छ । mRNA खोपह� नयाँ भए पिन शोधकतार्ह� दशकौंदेिख mRNA खोपका 
बारेमा अध्ययन ग�ररहेका छन् । उदाहरणका लािग फ्लु, िजका र र् यािबज जस्ता रोगको सन्दभर्मा यस्तो खोपको अध्ययन भएको छ । खोपका अलावा, क्यान्सरको शोधमा क्यान्सर 
लागेको कोषलाई लि�त गरी प्रितरोधात्मक प्रणाली िवकास गनर् mRNA को प्रयोग भइसकेको छ । 

 
भाइरल भेक्टर खोपह� 

भाइरल भेक्टर खोप  ले अकोर् भाइरसको संशोिधत �पको प्रयोग गरी कोषह�लाई सतही स्पाइक प्रोिटनह�का प्रितिलिपह� बनाउन लगाउँछ । �खाखोक� लगाउने जस्तो िनष्कृय 
र हानी नगनेर् भाइरसलाई भेक्टर (सञ्चार यन्त्र) को �पमा प्रयोग गरी कोषलाई स्पाइक प्रोिटन बनाउन ेिनदेर्शनह� िदइन्छ । प्रितरोधात्मक प्रणालील ेसो भाइरस शरीरका लािग 
हािनकारक छ भन्न ेथाहा पाउँछ र सो भाइरससँग लड्न थाल्छ । प�रणामस्व�प, शरीरल ेभिवष्यमा ह�न ेसङ्क्रमणिव�द्ध कसरी लड्न ेभनेर िसक्छ । 

 
यो प्रिविध Johnson & Johnson (Janssen) को खोपमा प्रयोग भएको छ । वै�ािनकह�ल ेसन् 1970 देिख भाइरल भेक्टरको प्रयोग गनर् थालेका ह�न् । भाइरल भेक्टर 
फ्लु र RSV का खोपह�मा प्रयोग ह�न ेगरेको छ । त्यस्तै, क्यान्सरको उपचार गनर् ग�रन ेिजन थेरापी र मोिलक्युलर जीव िव�ानका शोधमा पिन यसको प्रयोग भइसकेको छ । यो 
प्रिविधबाट बनेका खोपह� इबोला भाइरसको माहमारीको दौरान पिन प्रयोग भएका िथए । 

 
खोपह� सुरि�त र प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा कसरी िनधार्रण ग�रन्छ ? 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) र Food and Drug Administration (FDA) ले सावधानीपूवर्क COVID-19 का 
खोपह�को सुर�ा अनुगमन ग�ररहेका छन् । 

 
FDA ल ेCOVID-19 महामारी जस्ता जनस्वास्थ्यीय आपत्कालीन अवस्थाह�मा िचिकत्सक�य उत्पादनह� तु�न्तै उपलब्ध होस् भन्ने कुरा सुिनि�त गनर् आपत्कालीन 
प्रयोग अनुमित (EUA) जारी गनर् पाउँछ । खोप सुरि�त तथा प्रभावकारी छ िक छैन र यसका बेफाइदाभन्दा बढी फाइदाह� छन् िक छैनन् भन्न ेकुरा यिकन गनर् FDA ल ेकडा 
मापदण्डह� तोकेको ह�न्छ । त्यस्तै, खोपको सुर�ा िनधार्रण गनेर् प्रयोजनका लािग स्वतन्त्र िचिकत्सा पेशाकमीर्ह�को रायह� पिन िलइन्छ । FDA ले िनणर्य गरेपिछ खोप प्रयोग 
गनेर् िसफा�रस गनुर्अगािड CDC ले पिन उपलब्ध तथ्याङ्कह�को समी�ा गछर् । खोपका सुर�ा अनुगमन प्रणालीह� खोप प्रयोग ह�न थािलसकेपिछ िनरन्तर चिलरहन्छ । 

 

स्रोतह�: 
• Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपको EUA 
• Moderna को COVID-19 खोपको EUA 
• Johnson & Johnson (Janssen) को खोपको EUA 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
https://www.genome.gov/genetics-glossary/messenger-rna
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine
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िक्लिनकल ट्रायलह�मा खोपको प्रभावका�रतालाई बुझ्ने 

तपाईलंे COVID-19 का खोपह�का प्रभावका�रता दरह�का बारेमा सुनेको ह�न सक्नुह�न्छ । तर प्रभावका�रता दर भनेको खासमा के हो ? खोपको प्रभावका�रता भन्नाले िनयिन्त्रत 
समूहका खोप नलगाउने मािनसह�को तुलनामा िक्लिनकल ट्रायलमा खोप लगाउने मािनसह�मा कित प्रितशतले रोग घट्यो भन्ने बुिझन्छ । उदाहरणका लािग, 85% को 
प्रभावका�रता दर भन्नाल ेिनयिन्त्रत समूहका खोप नलगाउन ेवमािनसह�को तुलनामा खोप लगाउने मािनसह�मा रोग लाग्ने सम्भावना 85% कम ह�न्छ भन्ने कुरा बुिझन्छ । 

 
तीनवट ैखोपह�को िडजाइन र तेस्रो चरणको िक्लिनकल परी�णका िमितह� फरक-फरक भएकाले COVID-19 का तीनवट ैखोपह�का बीचमा तुलना गनर् मुिश्कल ह�न्छ । 
त्यस्तै, फरक-फरक परी�णह�ल ेफरक-फरक कुराह�को जाँच गरेका िथए र एक खोपको अकोर् खोपसँग तुलना ग�रएको िथएन र यी सबै खोपह� भाइरसका नयाँ 
प्रजाितह�को िव�द्ध परी�ण ग�रएको िथएन । यो काम एउटा स्याउलाई अकोर् स्याउसँग तुलना गरे जस्तो होइन । 

• Pfizer र Moderna का ट्रायलह� खोपले ल�ण सिहतको COVID-19 को सङ्क्रमणलाई िनको पाछर् िक पादैर्न भन्न ेकुरा िनधार्रण गनर् ग�रएका 
िथए । 

• Janssen ट्रायलह� भने परी�णको नितजा पोिजिटभ आएको र कम्तीमा पिन एउटा ल�ण देिखएको अवस्थामा खोपले मध्यमदेिख गम्भीर खालको 
COVID-19 रोगबाट बचाउँछ िक बचाउँदैन भन्ने कुरा पिहचान गनर् ग�रएको िथयो । 

• Pfizer र Moderna का खोपह� लगभग एकै समयमा बेलायत, दि�ण अिफ्रका र ब्रािजलमा भाइरसका नयाँ प्रजाितह� देिखनुभन्दा अगािड न ैपरी�ण ग�रएका 
िथए । यो खोपले भाइरसका नयाँ प्रजाितह�को िव�द्धमा काम गछर् िक गदैर्न भन्ने कुरा पिहचान भइसकेको छैन तर पिन प्रारिम्भक शोधले खोपह� ितनीह� िव�द्ध 
पिन प्रभावकारी ह�न ेदेखाएको छ । J&J को खोप भाइरसका नयाँ प्रजाितह� देिखँदै गदार् परी�ण ग�रएको िथयो र यसको प्रभावका�रता उच्च रहेको िथयो । 

समग्रमा भन्नुपदार् यी तीनवट ैखोपह�ले तपाईलंाई गम्भीर रोग लाग्न, तपाईलंाई अस्पताल भनार् भएर उपचार गराउनुपनेर् अवस्था र मतृ्युबाट बचाउँछन् । 
 

फेबु्रअरी 28, 2021 मा तयार पा�रएको । 
 

थप जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस्: coronavirus.ohio.gov. COVID-19 का बारेमा तपाईकंा प्र�ह�का लािग, 1-833-4- ASK-ODH (1-833-427-5634) 
मा फोन गनुर्होस् वा COVIDVACCINE@odh.ohio.gov मा इमेल गनुर्होस् । 

 
तपाईकंो मानिसक स्वास्थ्य पिन शारी�रक स्वास्थ्य जितकै महत्वपूणर् ह�न्छ । यिद तपाई ंवा तपाईकंो कुनै िप्रयजन कोरोना भाइरस महामारीका कारणले िचिन्तत 
ह�नुह�न्छ वा आि�नुभएको छ भने मद्दत ह�ाको सातै िदन, िदनको चौबीसै घण्टा उपलब्ध रहेको छ । COVID-19 CareLine लाई 1-800-720-9616 मा 
फोन गनुर्होस ्। 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson3/section6.html
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson3/section6.html
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